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O(A) Secretario Municipal de Planejamento, Pedro Marcelo de Moraes Mendonça, no uso de suas atribuições
legais, com base na Lei  N. 10.520/2002, homologa o Processo Licitatório Nº 107/2015 na modalidade
REGISTRO DE PREÇOS (PREGAO) Nº 063/2015, objeto:REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO
MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ E DEMAIS LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO - SEMOB, e o adjudica para as
empresas: 
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INCCAM CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
V. TotalV. Unit. DescriçãoUnidade QtdeItem

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DESCRIÇÂO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Cabe a EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS rurais não pavimentadas a
execução de limpeza, conservação e encascalhamento (manual) de estradas municipais
compreendendo eliminação de buracos nas vias e desvio de águas pluviais. limpeza das margens
dos rios e ribeirões. Desobstrução, implantação e reparos de bueiros. reparação de pontes,
roçada das margens das vias.

a) Os serviços serão realizados rotineiramente de segunda a quinta feira das 7:00hs as 17:00 hs,
nas sextas de 7:00 as 16:00hs podendo ser convocados se necessário em caráter extraordinário
quaisquer outros dias e horários conforme a necessidade da administração publica.

b) Caberá a CONTRATADA o fornecimento de mão de obra na manutenção da vias, sendo que
para efeito de orçamento considerou-se uma equipe mínima de 15 (quinze) profissionais;

c) As orientações de serviços e distribuição da equipe nas frentes de trabalho serão a cargo da
SEMOB;

d) A CONTRATADA deverá disponibilizar ferramental, roçadeira, motosserras (inclusive
combustível) em numero compatível com as necessidades.

e) O material para encascalhamento e equipamentos para transporte e espalhamento, serão a
cargo da CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA incluir nos seus custos caminhão
carroceria para distribuição de ferramental e outros e eventual recolhimento de resíduos de
podas e outros, prevendo-se uma carga horária de 4(quatro) horas diárias;

f) Considera-se para fins de orçamento e dimensionamento da equipe, uma malha viária de
estradas vicinais da ordem de 220 (duzentos e vinte) quilômetros, as quais deverão ser dadas a
manutenções freqüentes, sendo que, a previsão contratual, será da ordem de 2640 (dois mil e
seiscentos e quarenta) quilômetros;

g) As medições serão pela unidade de quilômetros conservados, multiplicados pelo custo
unitário do quilômetro.
h) A Prefeitura reserva-se o direito se fazer as convocações extraordinárias de serviços a
empresa licitante vencedora sempre quando necessário, inclusive em feriados e/ou em período
noturno, para efeito de orçamento as empresas deverão prever um quantitativo estimado de 2
(duas) horas extrasde 100% e 2 (duas) horas extras de 50%, por funcionário/mês.

i) Todos os apontamentos serão feitos em diário de obra, no qual,serão anotados diariamente a
extensão executada.
j) A licitante vencedora deverá obrigatoriamente ser instalada na cidade de Itajubá.
k) Todos os encargos trabalhistas e previdenciários serão a cargo da licitante vencedora do
certame.
l) O quantitativo poderá ser alterado para mais ou menos, conforme necessidades da contratante.
m) No custo do caminhão e pessoal deverão estar inclusos os custos com licenciamentos,
combustíveis, lubrificantes e motoristas/operador, manutenções e outros.
n) Todos os equipamentos deverão ser segurados para danos a terceiros.
o) A licitante responderá civil e criminalmente por qualquer dano a terceiros, ao patrimônio
público, ao meio ambiente, advindo de equipamentos ou pessoal alocados nos serviços.
p) A Contratante poderá solicitar a substituição imediata de qualquer funcionário ou
equipamento alocado na prestação dos serviços que não atendam as expectativas dos
fiscalizadores dos serviços. 

434.280,00164,50000KM 2.640,000001

434.280,00Total para Este Fornecedor:
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Determina-se, então, que o Setor de Compras e Licitações do Município de Itajubá convide o(s) vencedor(es)
do referido processo para formalizar a contratação objetivada pelo presente certame.

Itajubá, em 28 de maio de 2015

Pedro Marcelo de Moraes Mendonça
Secretario Municipal de Planejamento




